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REZULTATUL 
etapei I - Selecţia dosarelor, din data de 24.06.2021 

a concursului pentru ocuparea a 7 posturi vacante de solist vocal din cadrul Compartimentului Solişti 
vocali şi actori al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” 

 
 
În urma desfăşurării etapei I, selecţia dosarelor, din data de 24.06.2021 a concursului pentru ocuparea a 
7 posturi vacante de execuţie – solist vocal din cadrul Compartimentului Solişti vocali şi actori al 
Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, comisia de concurs a analizat dosarele 
persoanelor înscrise la concurs şi a stabilit următoarele rezultate: 
 
Nr. 

crt. 

Cod de identificare în 

concurs 

Funcţia pentru 

care candidează 

Rezultatul 

Selectiei dosarelor 

Motivul respingerii: 

1 TNOMID-1- solist vocal 

(soprană) 

solist vocal 

(soprană) 

Respins nu au fost depuse adeverinţe cu 

privire la vechimea în muncă 

dobândită pe un post similar  

2 TNOMID-2- solist vocal 

(soprană) 

solist vocal 

(soprană) 

Admis  

3 TNOMID-3- solist vocal 

(soprană) 

solist vocal 

(soprană) 

Admis  

4 TNOMID-4- solist vocal 

(soprană) 

solist vocal 

(soprană) 

Respins nu au fost depuse adeverinţe cu 

privire la vechimea în muncă 

dobândită pe un post similar  

5 TNOMID-5- solist vocal 

(mezzosoprană) 

solist vocal 

(mezzosoprană) 

Admis  

6 TNOMID-6- solist vocal 

(mezzosoprană) 

solist vocal 

(mezzosoprană) 

Admis  

7 TNOMID-7- solist vocal 

(tenor) 

solist vocal 

(tenor) 

Admis  

8 TNOMID-8- solist vocal 

(tenor) 

solist vocal 

(tenor) 

Admis  

9 TNOMID-9- solist vocal 

(tenor) 

solist vocal 

(tenor) 

Admis  

10 TNOMID-10- solist 

vocal (tenor) 

solist vocal 

(tenor) 

Respins nu au fost depuse documente cu 

privire la susţinerea şi promovarea 

examenului de licenţă  

11 TNOMID-11- solist 

vocal (bas) 

solist vocal (bas) Admis  

 
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie până luni, 28.06.2021, la ora 15.00. 
Etapa a II-a – proba practică, se desfăşoară în data de 01.07.2021, începând cu ora 13.00 la adresa: bld. O 
Goga nr.1 Sector 3 conform programării ce va fi comunicată în timp util. 

 
 
 

Secretariatul comisiei de concurs 
25.06.2021 

 
 
 
 


